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Com a fi nalidade de garantir a você, que contratou um plano de saúde, o acesso a todas as coberturas 
às quais tem direito em tempo oportuno, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu 
prazos máximos que as operadoras de saúde seguem para a realização de consultas, exames e cirurgias.

IMPORTANTE:

O Unafi sco Saúde deve oferecer um profi ssional (clínica, laboratório ou hospital) quando requisitado pelo 
benefi ciário, mas, não necessariamente, o profi ssional de sua preferência.

Caso o prestador não tenha horário disponível dentro do prazo indicado pela ANS para o atendimento, o 
benefi ciário poderá escolher entre aguardar uma vaga na agenda ou receber indicação de outro profi ssional 
ou estabelecimento que tenha horário disponível dentro do prazo estipulado pela agência.

CONFIRA OS PRAZOS PARA CADA TIPO DE ATENDIMENTO

• Para ser atendido dentro dos prazos você deverá ter cumprido os períodos de carência previstos em seu 
contrato, conforme o tipo do procedimento.

• Esses prazos valem para atendimento por um dos profi ssionais ou estabelecimentos de saúde da 
rede conveniada ao plano, e não para atendimento por um profi ssional específi co de preferência do 
consumidor.

• O prazo para consulta de retorno fi cará a critério do profi ssional responsável pelo atendimento.

Urgência e emergência. Serviços de diagnóstico por laboratório 
de análises clínicas em regime 
ambulatorial.

Consultas básicas nas especialidades de 
pediatria, clínica médica, cirurgia geral e 
ginecologia e obstetrícia e procedimentos 
realizados em consultório/clínica com 
cirurgião dentista.

Consultas/sessão com fonoaudiólogo, 
nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, 
fisioterapeuta, demais serviços de diagnóstico e 
terapia em regime ambulatorial.

Consultas nas demais especialidades. Procedimento de alta complexidade 
(PAC), atendimento em regime de 
internação eletiva.

Prazo: 10 dias úteis Prazo: 21 dias úteisPrazo: 14 dias úteis

Prazo: 07 dias úteisPrazo: 03 dias úteisPrazo: imediato

A administração do Unafi sco Saúde, atenta a sua missão em prestar atendimento diferenciado e 
personalizado, atua incansavelmente e monitora a movimentação das autorizações/agendamentos visando 
prover os atendimentos em prazos inferiores aos previstos na legislação, mas nem sempre é possível dada 
a necessidade do processo habitual de regulação, análise técnica, pertinência, elegibilidade e cotação de 
materiais.

No Unafi sco Saúde o benefi ciário conta com canais exclusivos e diferenciados para o serviço de agendamento.

CONSULTAS E EXAMES
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ELETIVO

Indicado pelo médico assistente, signifi ca que pode ser agendado com tempo, sem risco para a 
saúde do paciente caso leve alguns dias.

EMERGÊNCIA

Indica intervenção imediata declarada pelo médico assistente. Na emergência médica opera-se e se 
discute posteriormente as questões técnicas que justifi caram a execução do procedimento.

URGÊNCIA

Este regime assistencial é muitas vezes confundido com o atendimento de Emergência. É 
importante especifi car que urgente representa 24 horas ou até um pouco mais e não que seja de 
forma imediata, como é o caso da EMERGÊNCIA.

INFORMAÇÃO ESSENCIAL

POR QUE ESTES PROCEDIMENTOS PRECISAM PASSAR POR UM PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
ANTES DA AUTORIZAÇÃO?

A autorização de cirurgia é a garantia de que o paciente pode se submeter ao procedimento médico 
proposto, pautado em análise documental (relatórios, laudos de exames), histórico clínico e até perícia 
presencial (quando necessário) e criteriosa avaliação quanto à justifi cativa dos materiais e quantidades 
requisitadas. É importante entender que cada plano possui suas particularidades, especialmente no que 
tange a cobertura oferecida.  Lembre-se:  quem paga a conta é você, benefi ciário, por isso é importante 
zelar para que este processo seja feito dentro do rigor necessário.

UM PROCEDIMENTO MÉDICO PODE SER CONSIDERADO:

PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE E CIRURGIAS 
ELETIVAS (PROGRAMADAS/PRÉ-AGENDADAS)

Os prazos máximos estabelecidos pela ANS são de 21 dias úteis.

OBSERVAÇÃO
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Você sabia que o Unafi sco Saúde oferece o Serviço de Atendimento Pré-hospitalar para todos os benefi ciários, 
independente do plano?

Este é um serviço de urgência e emergência com deslocamento de uma ambulância para a sua residência 
em caso de emergência. Com uma rápida avaliação presencial, o médico descreve uma hipótese diagnóstica, 
seguida do devido tratamento ou encaminhamento. Por meio do APH – Atendimentos Pré-hospitalar, os 
primeiros socorros são feitos imediatamente.

COMO FUNCIONA:

1. ACOLHIMENTO DA SOLICITAÇÃO:

a) O benefi ciário liga para a Central Unafi sco Saúde (CONCIERGE) no 0800 028 2777  e digita a opção 1.

b) É feita uma rápida avaliação de elegibilidade, a fi m de certifi car os dados cadastrais do benefi ciário.

c) Coleta-se as primeiras informações sobre a ocorrência e a gravidade do caso.

d) Em seguida, um médico estará pronto para dar continuidade ao atendimento.

2. CLASSIFICAÇÃO:

a) Por meio do sistema informatizado, o atendimento é conduzido à luz de protocolos médicos.

b) De acordo com a classifi cação, casos identifi cados como urgência e emergência são liberados 
imediatamente para atendimento domiciliar por meio do serviço de ambulância móvel.

c) Na residência busca-se a estabilização da situação ainda no ambiente em que o paciente se encontra e 
dependendo do quadro clínico poderá incorrer na transferência para uma unidade hospitalar que ofereça 
suporte necessário para continuidade do atendimento.

Serviço de APH ligue para o CONCIERGE 0800 028 2777

ATENDIMENTO
PRÉ-HOSPITALAR
Envio de ambulância para 

atendimento médico
em domicílio.




